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,, A preveni este mai simplu decât a vindeca”.
BULETIN DE AVERTIZARE
LEGUMICULTURĂ
Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea unor boli:
- Pătarea albă a frunzelor, pătarea brună, pătarea cafenie a frunzelor, antracnoza, alternarioza, ofilirea
bacteriană, pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor de tomate, fuzarioză şi verticilioză la TOMATE,
ARDEI, VINETE.
– Pătarea unghiulară, mana şi făinarea - CASTRAVEŢI
Fungicide de contact:
Fungicide sistemice
- ALCUPRAL 50 PU – 0,5% sau
- EQUATION PRO – 0,04% sau
- DITHANE M 45 – 0,2% sau
- FOLIO GOLD 537,5 SC – 0,2%
- BRAVO 500 SC – 0,15% – 0,2%

M.A.D.R.
D.A.VRANCEA
U.F VRANCEA.

La castraveţi pentru combaterea făinării în soluţie se va adăuga şi un fungicid ce combate făinarea:
SYSTHANE FORTE – 0,02% sau KUMULUS DF – 0,4%.
În cazul când sunt precipitaţii abundente de peste 18 – 20 mm, temperaturi ridicate, umiditate
atmosferică > 90%, prezenţa picăturilor de apă ce persistă pe frunze cel puţin 10-12 ore, recomandăm
efectuarea tratamentelor folosind FUNGICIDE SISTEMICE.
Pentru combaterea dăunătorilor cum ar fi: MUSCULIŢA ALBĂ DE SERĂ, PĂDUCHELE
CASTRAVEŢILOR, PĂIANJENUL ROŞU, PĂIANJENUL LAT, PĂDUCHELE SOLANACEELOR,
PĂDUCHELE VERDE, OMIDA CAPSULELOR, MUSCA MINIERĂ, în soluţia de stropit se adaugă şi
un insecticid cum ar fi:
- ACTARA 25 WG – 0,02% sau
- MAVRIK 2 F – 0,05% sau
- MOSPILAN 20 SP – 0,025%
Pentru combaterea acarienilor recomandăm: APOLLO 50 SC – 0,04%; NISSORUN 10 WP – 0,04%;
ORTUS 5 SC – 0,1%;
Pentru combaterea fuzariozei şi a verticiliozei, recomandăm a se efectua un tratament la sol, in jurul
coletului, folosind 0,5 litri soluţie pentru fiecare plantă in parte, cu unul din fungicidele: TOPSIN AL
70 PU – 0,05-0,1% sau TOPSIN 500 SC – 0,07% - 0,14%
Următorul tratament se repetă la 10-12 zile.
ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La
prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau
subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANŢEI prin care se înţelege utilizarea în tratamente succesive a
unor produse care fac parte din grupe chimice diferite şi au mecanisme de acţiune complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi chimică). Luaţi măsurile ce se
impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz
fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază şi securitate a incendiilor, DE PROTECŢIE A ALBINELOR
(conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15
b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine
din România privind unele măsuri pentru PROTECŢIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicaţiilor cu
pesticide, veţi lua şi respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de
,,înflorire” . Se vor respecta de asemenea măsurile ce privesc şi protecţia altor agenţi polenizatori, a
entomofaunei utile, animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
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